
Začlenění průřezových témat  

Průřezová témata – nižší stupeň osmiletého gymnázia 
 
Průřezová témata integrujeme do následujících vyučovacích předmětů a kurzů. 
 
1. Osobnostní a sociální výchova 

tematický okruh předmět ročník forma 
Osobnostní rozvoj        

Adaptační kurz  prima povinný kurz 
Rozvoj schopností poznávání 

Vlastivěda prima povinný předmět 

Adaptační kurz prima povinný kurz 
Sebepoznání a sebepojetí 

Vlastivěda prima povinný předmět 

Adaptační kurz prima povinný kurz 

Vlastivěda prima povinný předmět Seberegulace a sebeorganizace 

Humanitní studia kvarta povinný předmět 

Adaptační kurz prima povinný kurz 
Psychohygiena 

Vlastivěda prima povinný předmět 

Adaptační kurz prima povinný kurz 
Kreativita 

Vlastivěda prima povinný předmět 

Sociální rozvoj        

Adaptační kurz prima povinný kurz 
Poznávání lidí 

Vlastivěda prima povinný předmět 

Adaptační kurz prima povinný kurz 

Vlastivěda prima povinný předmět Mezilidské vztahy 

Humanitní studia tercie povinný předmět 

Adaptační kurz prima povinný kurz 

Vlastivěda prima povinný předmět Komunikace 

Český jazyk a lit. prima povinný předmět 

Adaptační kurz prima povinný kurz 
Kooperace a kompetice 

Vlastivěda prima povinný předmět 
 
 
 
 



Morální rozvoj        

Adaptační kurz kvarta povinný kurz Řešení problémů a rozhodovací do-
vednosti Humanitní studia kvarta povinný předmět 

Adaptační kurz kvarta povinný kurz 
Hodnoty, postoje, praktická etika 

Humanitní studia kvarta povinný předmět 
 
 
2. Výchova demokratického občana 

tematický okruh předmět ročník forma 

 Občanská společnost a škola Vlastivěda prima povinný předmět 

Humanitní studia tercie povinný předmět 
 Občan, občanská společnost a stát 

Dějepis tercie povinný předmět 

 Formy participace občanů 
 v politickém životě Humanitní studia tercie povinný předmět 

Humanitní studia tercie povinný předmět  Principy demokracie jako formy vlády 
 a způsobu rozhodování Dějepis průběžně povinný předmět 
 
 
[…] Následuje výčet dalších průřezových témat RVP ZV. 
 
 
Průřezová témata – čtyřletý vzdělávací program 

– vyšší stupeň osmiletého gymnázia 
 

1.Osobnostní a sociální výchova 
tematický okruh předmět ročník forma 

Adaptační kurz 1., kvinta povinný kurz 
Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti 

Humanitní studia 2., sexta povinný předmět 

Adaptační kurz 1., kvinta povinný kurz 
Seberegulace, organizační dovednosti 
a efektivní řešení problémů Kurz GO 1., kvinta vstupní týdenní 

kurz 

Sociální komunikace Humanitní studia 2., sexta povinný předmět 

Adaptační kurz 1., kvinta povinný kurz 

Morálka všedního dne 
Humanitní studia 

1.- 4., 
prima-
oktáva 

povinný předmět 



Adaptační kurz 1., kvinta povinný kurz 
Spolupráce a soutěž 

Kurz GO 1., kvinta vstupní týdenní 
kurz 

 
 
2. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

tematický okruh předmět ročník forma 

Humanitní studia 
1., 2.,  
kvinta, 
sexta 

povinný předmět 

Dějepis 2., 3., sexta, 
septima povinný předmět 

 Globalizační a rozvojové procesy 

Zeměpis 2., sexta povinný předmět 

Zeměpis 2., sexta povinný předmět  Globální problémy, jejich příčiny 
 a důsledky Dějepis 3., septima povinný předmět 

 Humanitární pomoc a mezinárodní 
 rozvojová spolupráce Zeměpis 2., sexta povinný předmět 

Dějepis 
1.- 3.,  
kvinta-
septima 

povinný předmět 

Zeměpis 3., septima povinný předmět 
 Žijeme v Evropě 

Český jazyk a lit. 2., sexta povinný předmět 

 Vzdělávání v Evropě a ve světě Adaptační kurz 1., kvinta povinný kurz 
 
 
[…] 
 
 
Komentář: 
 
Zpracování této části je přehledné a odpovídá struktuře ŠVP. Škola zvolila zpracování do 
tabulky. Jsou zde obsažené všechny požadované údaje: názvy všech průřezových témat; 
výčet všech tematických okruhů těchto průřezových témat; názvy vyučovacích předmětů, 
do nichž je začleněn vzdělávací obsah konkrétního tematického okruhu průřezového té-
matu; ročník, v němž dochází k začlenění vzdělávacího obsahu konkrétního tematického 
okruhu průřezového tématu; formy realizace průřezového tématu ve výuce. 
Nejčastější formou realizace průřezových témat je jejich integrace do vzdělávacího obsa-
hu existujících vyučovacích předmětů. 
 


